DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH

zapraszają
gimnazjalistów i uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej
do udziału
w III Międzyszkolnym Konkursie Wokalnym
„Piosenka jest dobra na wszystko” - spotkanie z piosenką patriotyczną
KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 25 października 2018 r. - godz. 9.00
w SP 15, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach

CELE KONKURSU:
 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
 wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności
artystycznej
 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność
 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania
 promocja solistów, rozśpiewanie młodzieży, rozwijanie talentów
 artystyczna wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami z różnych szkół
 stworzenie możliwości zaprezentowania talentów wokalnych dzieci i młodzieży
szkolnej
Informacji udzielają organizatorki Konkursu:
Agnieszka Król tel. 500 403 023
Marzena Bieniek tel. 503 917 728

Zgłoszenia należy wysyłać do 20 października 2018 r.:
 w wersji papierowej na adres:
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
 w wersji elektronicznej na adres:
 m.bieniek@sp15.kielce.eu
 a.krol@sp15.kielce.eu
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej szkoły
(www.zso6.kielce.edu.pl)

tel. 41 - 367 - 61 – 95

REGULAMIN KONKURSU
WARUNKI ZGŁOSZENIA
 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 Przeznaczony jest dla solistów.
 Uczestnicy oceniani będą w trzech grupach wiekowych:
1. kategoria I - klasy I-III
2. kategoria II - klasy IV-VI
3. kategoria III – klasy VII-VIII oraz gimnazjum

 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców w każdej grupie wiekowej.
 Zgłoszenia należy dokonać wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową (dla każdego
uczestnika oddzielnie), listownie – (na adres szkoły) lub mailem.
 Należy przygotować dwie piosenki o tematyce patriotycznej (w tym jedna legionowa).
Podczas przesłuchań konkursowych uczestnicy prezentują jeden utwór wybrany przez
jury.
 Utwory można wykonywać zarówno z akompaniamentem własnym, jak

i podkładem muzycznym na płycie CD lub pendrivie - na karcie zgłoszeń prosimy
o podanie informacji na ten temat.
 Powołane przez organizatora jury oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację wokalną
utworu, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny.
 Lista uczestników zostanie opublikowana 24 października 2018 r. - na stronie internetowej
szkoły (www.zso6.kielce.edu.pl)

Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00 przesłuchaniami uczniów z klas I-III.
W przypadku licznej grupy solistów poinformujemy mailowo, o której godzinie będą występy
w kolejnych grupach wiekowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki,
……………………………………………………..…... będącego uczestnikiem/uczestniczką
Konkursu Wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”, organizowanego w SP nr 15
w Kielcach oraz na publikację zdjęć z Konkursu na stronie internetowej szkoły.

…………………………………………………..
data i podpis rodziców

